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Det Islandske Cmpa^nies OBrtyF. i 

i CHRISTIAN 
den Siette af GUds 
Naade Konge til 
Danmark og Norge,de 
Venders og Gothers, 

Hertug udi Slesvig, Holften, Stormarn 
,og Dy tmerfchen, Greve udiOldenborg 
ogDeimenhorft. Giore vitterligt; At 
fom den Intereflenterne udi den Island- 
ft:eHandel under 3die April 1733 Paa 
bemelte Islands Befegling af Os aller- 
naadigft meddeelte Oftroye til dette in¬ 
deværende Aars Udgang exfpirerer; 
Og famme Lands Befegling, paa nye 
udi 10 Aar fra ifte Januarii 1743 til 
Aars-Dagen 1753 fremdeeles udiEen 
famlet Compagnie-Handling udi Vo¬ 
res Rente-Cammer den 16 April 1742 
til offentlig Auftion haver været opbu¬ 
den; hvor da paa meerbemelte Lands 
Befegling efterficrevne Borgere og Ind- Handeulve” 
vaanere af Horkræmmer-Lauget og iad« imod” 
Med-InterefTenter her udi Vores Kon- **rlis Afgift 
gelige Refidentz - Stad Kiobenhavn cronertHn« 
imod aarlig Afgift 16100 Rdlr.Croner værende is- 

er bleven Hoyftbydende, efter den der- 
om til Vores Rente-Cammer indkom- icffentere nd$ 

nefKriftligeDeclaration, af 24de Maji ,e^i 
næftafvigt, nemlig: 

A 2 Da- 
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JnterefTenter- 
ne , fom udi 
Handelen ind¬ 
tages, lical væ¬ 
re i Kidben- 
cavn eller an- 
hen Steds i 
Dannemark 
Boefatte. 

David Johan Berentz, Hans 

Christian Brock , Nicolaj Wes- 

ling, Jacob Beus, Jacob Klog, Lo¬ 

rentz Reimers , Didrich Munch , 

Olle Huulegaard , Bertel Jegind , 

Peder Svane, Johan Kopke, Oluf 

Mandix, Peder Huulegaard , Chri¬ 

stian Lindeman , Jens Klog , Peter 

Pettersens Enke og Sonner, Mat¬ 

thias Hansen Wassard, Jens Jen¬ 

sen Lausoe , Christen Sorrensen 

Stub , og Petter Johansen Valentin 

og Arvinger , hvilket deres giordte 
Bud Vi ved Vores allernaadigfte Refo- 
lutionaf25de April 1742 haver appro¬ 
beret; Altfaa have Vi bemelte Lands 
Befegling udiommelre 10 Aar til for- 
refkrevne Vores Eedforne Underfaat- 
ter med efterfølgende Privilegier al- 
lernaadigft villet overlade; faafom: 

1. 
Handelen ville Vi allernaadigfl: o- 

verladetil forhen fpecificerede Interef- 
fenter og deres Arvinger, famt hvem 
af Vores Underfaatter, fom de i dette 
Societet, enten nu eller herefter med 
fig indtager, dog at de i Vores Kongel. 
Refidentz-Stad Kidbenhavn eller an- 
denftedsi Vort Rige Dannemark, ere 
Boefatte. 

2. Udi 
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2. 
Udi fredelige Tider maae ingen an- »i' ^ 

dre Skibe fragtes til Havnernes Befeg- te‘ de Skibe * 
ling, end dem (om virkelig heri Staden fomherista- 
hiemmehorer, hvor til Skipperne og 
Styrmændene her ereBoefatte, holder mange be- 
Dugog Dific, og ere Vores Eedlb/ne 
Unnderfaatter, naar faa mange be- ves, ere at 
qvemmeSkibe, fomtilHafnernesBe- faae* 
fegling behoves, her ere af faae, efter- 
fom Vi allernaadigft ville have denne 
Vores Refidentz-Stads Indvaanere ved 
denne Handel og Seilads frem for an¬ 
dre præfereret; Men, naar ikke be- Naar ikke be. 

qvemme Skibe her i Staden, efter Pro* beereatfoaei 

portion og HafnernesBeficaffenhed,ere tillades at 
at faae, tillades Societetet at fragte an- fongensEcd- 

dre Vores Eedforne Underfaatters forne Under- 

Skippere og Skibe, dog fcal Societetets faattersSklbcj 
InterefTentere, naar GUD dem ved den 
nu værende onfitelige Freds-Tiid vel¬ 
figner , være forbunden afyderfte Fliid 
og Ævne, fee derhen, at faa mange Ski¬ 
be herpaaStædetkandtillægges, fom 
til Handelens Fortfettelfe behoves, li¬ 
den faadant kand geraade til deres og 
detalmindelige Befte; Men om Vi med Tlljcdr1t^ra'|*‘ 
andre Potentater udi Krig fkulle være at fragte Ski- 

begreben, og Skibene ey her vare ar be fra an^rc 
bekomme, da maae det dennem være publicer, 
tilladt, at fragte dem fra andre Riger 

A 3 og 
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og Republiqver, paa det at Landets Be- 
fegling og Providering ey derudover 
fkulle efterlades,dog faa længe de enten 
her eller hos andre Vores egneUnder- 
jfaatter kand bekommes, tillades det 
ikke. 

$• 
lyahfcne.fom De Vahre hvormed Havnerne fkal 
ESS forforges og fammefteds forhandles, 
Sndkiobes udi fkal InterefTenterne være forpligtede 

“di Vores Riger og Lande, ftavidt fkee 
a'aa viit flcee kand, at mdkiobe, og det ey være den- 
^and- nem tilladt andenfteds fra at forfcrive, 

noget af hvis her voxer og fabriqveres, 
til hvilken Ende de det behovende hos 
vedkommende Fabriqveurer eller af 
det almindeligeMagazin i Tide fnulle 
forlange i Thi i Fald det udi een eller 
anden Maadefxulle befindes,at Societe- 

• tet imod denne Vores allernaadigfte 
Anordninghandler, maae de vente for 
sligForhold at vorde anfeet, efter Sa- 

Fabriaveurer- gens Befnaffenhed, Hvorimod Fabri- 
STai foTaffc qveurerne her i Staden fkal være be- 
vahrenebaa. tænkt paa, at forfaaffe deslige Vahre, 
mieHge Prbf naar i Tide hos dem beftilles, baade 
ter, og af til billige og taalelige Priifer, faaogaf 
GodhedVarIaS ^aa f°r^var^gGodhed,atInterefTent er- 
imercflenteN ne dermed kunde være vel betient, og 
ne dermed at Indbyggerne udi Island intet derover 
?T betientj frulle kunde have fig at befværge; Men, 

hvad 
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hvad Vahre, fom ikke her vorder 
iordt , eller forarbeydede, maae 
e faa længe ingen fig her nedfætter 

dennem at forfærdige og levere, for- 
ikrive fra andre Stæder,ogderpaany¬ 
de frie Indforfel, for Told, Confump- 
tion og ald anden Befvær, Ligeledes 
nyder de deres Salf, fom til Fifkeriet, 
famt Saltningen, ogi andre Maader i 
Landet behoves, famt Meel, Brod, 
Gryn, Jern, Viin, Brændeviin,To¬ 
bak, Tiære, og alt andet, fom til eller 
fra Landet fores, og til Handelen for¬ 
bruges , enten det her i Staden er at be¬ 
kom me, eller fra fremmede Stæder 
hidfores,ligefomhidindtil friforTold, 
Confumption og ald Paalæg, føm en¬ 
ten er eller herefter paabydes kand; Saa 
tillader Vi ogallernaadigft, at naar en 
Tonde indenRigs Rug,ikke kand haves 
for ringere udi Vores Kongel. Refi- 
dentz-Stad Kiobenhavn end 16 Mark, 
maae det være Intereffenterne tilladt, 
den behovende fremmed Rug til Meel 
og Brod Toldfrie at indfore; Til hvil¬ 
ken Ende enhver SoeKiobftæds Magi- 
ftrat eller Byefoged udi Siælland, Fyen, 
og Jylland fkal beordres aarligen inden 
Julii Maaneds Udgang ril Vores Rente- 
Cammer at indfende Byens fornem- 
mefte KiobmændsErklæring under de- 
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og at Ind¬ 
byggerne udi 
Landet intet 
derover fkul* 
le kunde havq 
fig at bcfvcr4 
ge. 

Men hvatl 
Vahre her ik-i 
ke vorder 
giord te, maaj 
fra andreStaH 
der forførivesj 
og derpaa n 
des frilndfor-i 
fel for Told 4 
Confumption^ 
og ald anden; 
Befvær; lige-i 
ledes gives frf 
Indforfel paai 
Salt, Meel4 
kc# 

Naar i Ton*. 
deindenRiigs 
Rug ikke kani 
haves ringere 
end for i6teni 
Mark, er det 
tilladt at for- 
(kri ve Rug ft § 
fremmede 
Stæder3 
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res Hænder, hvad Qvantum gammel 
eller nye forfvarlig goed Rug, de under 
16 Mk. Tonden, med Fragt, og alle 
Omkoftninger iberegnet, her i Staden, 

K inden den næftpaafolgendeSept. eller 
Oétobr. Maaneds Forlob kunde levere, 
hvorefter det da ved Vores Rente- 
Cammer vorder i Agt taget, om til 
Islands Provifion nogen fremmedRugs 
Indforfel, behover at tillades eller ikke; 

cgConfmr^ Ved ^v*^cen forbemelte Told, Con- 
tions - Frihed fumption og anden Frihed, dog ingen 
Undersieb1 Undersleb maae begaaes under Et 
fkee under Tufinde Rigsdalers Straf til Vores 

lers straf. Kongei. Fifcum, og Fem Hundre¬ 
de Rigsdaler til Qvæfthuufet, hvor 
til det gandfiteSocietet imcdRegrefs, 
til Vedkommende bor være anfvarlig. 

Handelen 
(kal drives af 
•Kiobenhavns 

, Indbyggere, 
famt med de¬ 
res S^ibe. 

Saa længe 
GUD forun- 
derFred, bor 
Udpibningen 
fkee fra Kio« 
benhavn. 

Med Re- 
tour-Ladnin- 
gen maa hen- 

4* 

Og fom denne Handel i henfeende 
til Kiobenhavns Fordeel og Opkomft 
fKal drives af Kiobenhavns Indvaanere, 
og deres Med-lntereflenter, famt med 
deres Skibe, faaledesfom udi forregaa- 
ende 2den Poft er forklaret, faa bor og, 
faalængeGUDforunderFreeden, ald 
UdfKibning til Island at fkee fra Kio- 
benhavn og irgen andenfteds, men 
med Retour-Ladningernemaae de ef¬ 
ter gammel Skik henfegle, hvor de fin¬ 

der 
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der deres Regning, og hvis fom da her ^' 
til Kiobenhavn eller andre Vores Riger Regning.6 
og Stæder deraf indkommer og lofTes, HvadVom 

er ligeledes ved Indforfelen fom tilforn S1?* f”nrgens 
foraldTold ogBefværing befriet, faa deioffes,8« 

fnal og de Vahre fom -fra Island hid- ,vefdIn,d.fS!^: 
kommer, naar de igien til fremmede ogBefv^ng 
Stæder udficibes imod i pro Cento befried. 

Told, ligefom forhen fri paflere , og denfigS 
om Societetet paa een eller andenHavn fremmede 

i Island behover at bygge nye Huufe,da ?tæder 
fital det være tilladt, faadant dertil res’iproCto* 

behovende Norfx Tommer og Bord i T?ld- 
Norge at kiobe, famtHuus at lade der mer*og Bord 

fammenhugge, og før Told og anden fomtiiHuufe 

Befværing Tienden alleene undtagen i,ftVa"dctJ?e* 
fri derfra til Island at udfore. indkiobes i 

Norge, oger 
befriet for 

^ Told* 

Societetet fical alleene være tilladt Societetetfrai 
i /• * i • i tt alleene vsere 

at handle, felge og kiobe paa alle Hav- tilladt atfæi- 
ner og med de udi Landet, beliggende geogkiobei 

fmaae Havne, Boyer og ©ers Indbyg- 1^'ind. 
gere, hvilken Handel de lig faa nyttig lendik eller 
gioremaae, fom debeft veed ogkand, 
ogfeal ingen, det være liglndlænd'Ke paaLandetei- 

eller Fremmede være tilladt, afhandle leara udi, S^!J 
enten paa Landet, eller udi Soen paa nær Landet.1 
4re Miile nær Landet, hvorimodSocie- 
tets Kiobmænd, bor underSkadensEr- 

A 5 flat- 
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ftattelfe og anden vilkaarlig Straf, væ¬ 
re forbunden, alle de Vahre at imod- 
tage og betale, fom Indbyggerne den- 
nem tilbringe, ald den Stund famme 
befindes goede og forfvarlige Kiob? 
mands Vahre, atvære. 

6. 
Inge*Under- Saa maae og ingen, hverken Vores 
dre tillades2at egne Underfaatter, eller andre bruge 
bruge nogen nogen Doggerie omkring Island nær- 
kriSbfan?; ^ere end 4re Miile runden omkring u- 
nærmere end den for Landet, under Skib og Godfes 
der ^ Uon' Forbrydelfe, hvor det antreffesj El- 
Godfets For! lershvad Vores egne Underfaatter an- 
trydeife. gaar, fom med Vores allernaadigfte 

Tilladelfe ville bruge Doggerie 4re 
Miile fra Landet, dennem fkal Interef- 
fent-Skabets Betientere uden nogen 
Kiendelfe alfiftere udi Nod, og med 
ald Iver befordre deres Håndtering, 
faa længe de ingfn Handel i Landet el¬ 
ler deromkring imod deres Privilegier 
foretager, dog maae bemelte Dogge¬ 
re, fom for er melt ikke tilhandle fig af 
Landet eller Fifice-fiaadene, fom ere 
ude at fifice nogen slagsFife eller andet, 
det være fig, hvad det være vil, uden 
at de vil agtes og {traffes fom andre u- 
privilegerede Handlere. 

7. Be- 
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Betrædes nogen udi Havnerne eller 
nærmere Landet end 4re Miile, at dri¬ 
ve nogen forbuden Handel eller Dog- 
gerie, daftal deres Vahre med Skibe¬ 
ne være confifquerede og i Folge For¬ 
ordningen af 19 Maji 1682. til Interef- 
fenterne være hiemfalden,at forftaae, 
naarOpbringelfenogDom medvidere 
af dem er bekoftet, i hvis Mangel de el¬ 
lers bliver os felv referverede og Os til¬ 
kommes 9 Men Perfohnerne fom der 
paafahre,ftraffes efter Sagens Befkaf- 
fenhed paa Kroppen. Bemelte privi¬ 
legerede Societet eller IntereffentfKab, 
maaeog Magt have faadanne forbudne 
Handlere og Fifkere (det være fig af 
hvad Nation det være vil) at lade anta- 
ile, tilligemed de Vahre, fom de ha¬ 
ver med at fare, og fig dennem faa vidt 
mueligter, bemægtige og opbringe og 
for Rætten der i Landet fore, at de af 
Amptmanden eller udi hansFraværel- 
fe af næfteØvrighed uden Ophold kand 
paadommes, og hvilken af Parterne 
med famme Domeyer tilfreds, da be¬ 
vilges hannem at indftevne famme 
Dom for Ober-Admiralitetet og det 
antaftedeGods, SkibogFolkathidfo- 
re hvor de uden ringefteOphold afO- 
ber-Admiralitetet fxal paadommes 

og 

De fom be* 
trædes atdri«j 
ve nogen for- 
budden Han¬ 
del eller Dog-^ 
geric , nær-( 
mere end^e 
MiileLandet,' 
deres Vahre 
med Skibene 
fkalvacre con«* 
fif<jverede, 
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Strandede 
Vrag fom udi 
Soen forrefin* 
des eller til 
Landet op¬ 
driver , til- 
dommes 
Kongen. 

og fital Sy (Tel-Manden, i hvis Syflel,* 
faadanne forbudne Handlere antreffes, 
under Beftillings Fortabelfe og anden 
vilkaarlig Penge-Straf, efter Sagens 
BefitafFenhed , forpligtet være , med 
ald Magt dette Societet eller Interef- 
fentfitab atvære behielpelig, famme 
Perfohner eller Skibe, at optage og 
paakiende, dog paa Sagfogerens Be- 
koftning. 

8. 
Paa det ellers vedkommende Syf- 

felmænd og Rettens-Betientere, naar 
det maatte hende fig, at et eller andet 
Skib, under Island ftrandede Vrag udi 
udi Soen forefandtes eller til Landet 
opdrev, ikke ficulle haveAarfag fig med 
U-videnhedat undfkylde, hvorleedes 
de fig dermed fical forholde og hvem 
famme tilhorer, da bliver det herved, i 
Folge Vores allernaadigfte Refolution 
af 30 Januarii 1742. Eengangfor alle 
anordnet, at faa ofte noget af deslige 
forefalder, haver vedkommende Ret¬ 
tens-Betientere Os (og ikke Compag- 
niet) famme at tilddmme faafom 
Strand-Rettigheden over heele Landet 
Os alleene, fom eenKongl. Regale til¬ 
horer. 

9. In- 
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Intereflent-Skabet fKal og felge og 
kiobe overaltiLandet efter den in Anno 
1702 allernaadigfte udgangne Taxt, og 
det med ret Allen-Maal og Vægt, og 
folde og deres Betiente fig venlig og 
med god Omgiængelfe imod Landfens 
Indbyggere Geiftlige ogVerdslige for¬ 
holde, faa at ingen med Billighed kand 
have A ar fag fig over dem at befværge, 
og fKulle herefter nogen u-rigtigAllen, 
Skaale-Vægt, Lod ellerBismer,findes 
i nogen HandelsBoed hosKiobmanden, 
fical lntereflenterne imodRegrefs til de- 
resFuldmægtiger være forfalden udiEt 
Tufinde Rigsdalers Straf, hvilke Boder 
afSrædets Amptmand eller nærværen¬ 
de Øvrighed under deris Beftillings 
Fortabelfe fical paaagtes, inddrives, og 
til fattige Indbyggere efter rigtig Be- 
viis uddeelis. Hvad ellers i Særdeeles- 
hed de Vahre anbelanger,fom udiTax- 
ten ikke til nogen vis Priis, har været 
ar faftfætte, da forbindes Societetet her 
udinden faaledes med Indbyggerne at 
forfare, fom Billighed medforer, og 
de, i Fald nogen befoyed Klage des 
Aårfagimod dennem maatte indkom¬ 
me, ville agte at tilfvare. 

Overalt i Lan¬ 
det fkal felges 
og Kiobes ef- 
ter Taxten 
1702, og det 
med ret A- 
len, Maalos 
Vægt. 
Comp3gniets 
Betiente ikai 
med venlig 
Omgiengelfe 
omgaaes Ind¬ 
byggerne. 

Ingen falffc 
•Alen eller 
Vægt maa 
findes udi no- 
gen Handels- 
Bod, under 
1000 Rigsda¬ 
lers Straf. 

De Vahre 
fom udi Tax- 
ten ey til no¬ 
gen vils Priis 
ere faftfatte, 
dermed fkal 
faaledes med 
Indbyggerne 
forfares, fom 
Billighed med 
forer. 

10. So- 
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Landet (ka! 
forfynes med 
gode dygtige 
cg u-førfal- 
flcedc Vahre, 
pg det faa ri¬ 
gelig fom til 
LivcsOphold 
giores forno¬ 
dea. 

IO. 

Tor ethvert 
Skibs indta¬ 
gende og ud¬ 
iendende Va- 
i§, flcal giores 
fpecial Angi¬ 
velfe, hvilken 
Kiøbmanden, 
faa vel. fom 
den ved Ind¬ 
ladningen væ¬ 
rende Betient 
jkal beedige. 

Societet fical forfiune Hafnerne 
med goede dygtige og u-forfalfkede 
Kidbmands Vahre og det faa riigeligen 
med de Vahre udi Synderlighed , fom 
til Livs Ophold, fornoden Bygning i 
Landet, famt Fificeriets og Landets Ar- 
beidsFortfettelfe giores fornoden, at 
ingen derover kand have billig Aarfag 
fig at befværge, men, at hver og een 
kand for Betaling bekomme det, fom 
hånd behover,dog ville vi hermed have 
giortfolgendeAnordning: (i) Ihvor¬ 
vel de til Island ankomne Vahres Boni- 
té af Syifelmændene og tiltagne Eed- 
forne Mænd bliver befigtigede, faa fkal 
dog paa alle faadanne udfendendeVare, 
i Fdige Vores allernaadigfte Refolution 
af 30te Januarii 1742 naar forftSociete- 
tet deres Generale Angivelfe aarlig ha¬ 
ver forfattet, liden for et hvert Skib i 
fær indleveres een fpecial Angivelfe o- 
ver alt hvad det haver inde, Skibs-Pro- 
vifionen alleene undtagen, hvilken 
Angivelfe den paa Skibet fahrende 
Kiobmand ædelig fical paategne, at det, 
fom derudi er fpecificeret altfammen 
herfra, for at komme til Island udgaar, 
derneft fical og den ved Indladningen 
værende Told-Betientunder finHaand 
og Æd derpaa atteftere, at hånd har 

feet 
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fee t alle de anfbrteTingere bievne ind¬ 
ladte, og at hånd ved Forfegling og 
Aabning videre i agttager, at dermed, 
indtil Skibet er pafieret Toldboden in¬ 
gen Forandring bliver foretaget, thi 
forinden sligt til VoresRente-Cammer 
vorder indfendt, bliver det ingenlunde 
tilladt afe Skibet igiennem Toldboden 
maaepalfere, og i Fald ved Skibets Af- 
fegling, naar Videtpaaeen eller anden 
Maade lod efterfee mindre fKulle befin¬ 
des, endangivet er, Heal de Vedkom¬ 
mende, fom ommelte Attefter haver 
udftæd, ftraffes paa deres Livs-Tiid 
udi Fæftningens Slaverie. (2) Tilde- Dcoverfcni 
jfto meere V ished, at og de overfenden * 
deVahre ere forfvarlige,og paa det Ind- ved 2de gode 

byggerne ikke ellers fieulle gives Ley- Købmænd, 
lighed, heller 'at ville handle med gXaten ^d« 
Fremmede end Compagniet, det de og meldes, 

felv fikathemme eller lade fig befalde, 
fed det fornemmede fomKorn-Vahre 
og deslige befigtigesved 2de dertil af 
Magiftraten udmelte,og ey felv i Com¬ 
pagniet værende goeae Kiobmænd, 
naar det indfiubes, hvilke 2de Kiob¬ 
mænd forbemelte Angivelfe for et 
bvert Skib haver at atteftere, at de dem 
foreviifte, ogderudi anforte Vahre er 
godt og forfvarligtKiobmands Gods, 
(amt at paa dellen Bonite, i Andledning 
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afForordningen ellerTaxten af 10de 
April 1702. intet harværet at udfetre, 
da om, fiden anderleedes befandtes, 
ficulle de og felv det manglende betale. 

* 1. 
Vea indfai- Naar der ellers maatte indfalde 

F^ke-Aar'ei' slette Fifke- Aar eller Indbyggerne lide 
ler indbyg. Skadepaa deres Qvæg, at de ikke ha- 
ikadepaade- ver Vahre i Betaling at indlevere, maae 
res Qvæg , dem ingenlunde vegres for reede Pen- 
"erdundein’ SeeI*er ar>den fornoyelig Værdi,at ny- 
vegresforre-deMeel, Liiner, Baade-Tommer og 
dePenge.bvis fornoden Fifoe-Redfitab til deres Livs¬ 
tid ogSNæ- Ophold ogNæringsFortfettelfe; Yder¬ 
rings Fortiet- meere,om GUD ftraffede Landet med 
h"vefe ’ bc* Fiske-lofe Aar eller Qvæget maatte 

udi Fifke- bortdoe, faa Indbyggerne ikke kunde 
lofe Aar, eiier kiobe det Fornodne, bor og Societetets 
matte Ton- InterefTentere ar komme dem tilHielp 
die, bor ind* med deres Livs Ophold, indtil de deret 
kommes6 til an^et AarafGUds Velfignelfekand be- 
Hieip med tale, hvilken Undfetning dog ikke Ind- 

H" byggerne maae anfee, fom at Interef- 
tiiPde det"et fent-Skabet skal underholde dem, en- 
»ndetAarkan ten de arbeydede eg fogte deres Næ* 
LnCtUndfet* ring riler ikke, men naar Intereflen- 
ning indbyg- terne anskaffer, hvis de behover for 

Betaling, efter Taxten og undfetter 
kc maa mis- . .^V . 11 1 •. 
bruge. dem 5 bor de ogalle arbejde, og være 
Indbyggerne flittige, Tamt ikke underftaae figenren 

o/væVcffitd! at felge til u-frieHandlereeller tilSkibs- 
* Fol- 



Compagnies Octropi. 

Folkene nogen deres Vahre imod Ree- 
de-Penge, og igientilbyde Kiobmæn- 
denefamme Reede-Penge for Vahre, 
men ligefom Intereffenterne ere for¬ 
bundne at handle oprigtig med Indbyg¬ 
gerne , bor de og være forpligtede til 
det famme imod Intereffenterne, un¬ 
der vilkaarlig Straf eller deres Midlers 
Forbrydelfe, efter Sagens Befkaften- 
hed,fa^fofti den eeneborforgeforden 
andens Confervation, paa det de alle 
kand nyde Lykke og Velfignelfe? og 
skulle da Interelfentfkabet, fom for er 
meldt ikke til Fornodenhed forfiune 
een eller anden Havn med faa gode ;og 
dygtigeKiobmands-Vahre, fomTax- 
ten tilholder, og faadant udi de fahren- 
de KiobmændogBetienteres Overvæ- 
relfe lovlig beviifes, da skal Societetet 
være forfalden at fvare vilkaarlig Pen¬ 
ge-Straf til Fire Hundrede Rigsdaler 
mindre eller meere efter SagensBeficaf- 
fenhed, de Fattige og Indbyggerne i 
Diftri&ettilDeeling, at de derfor de¬ 
res Skade kand opreife; Men skulle det 
tildrage fig, at nogle af de didbringen- 
de Vahre udi Skibet paa Hen-Reifen 
blev ankomne eller bedervede, desli- 
gefte de paa Havnerne efcerliggende 
Vahre maatte tage Skade, at de ey for 
gode Kiobmands Vahre kand anfees, 

B skal 

ge og arbejde,' 
og ikke un- 
derftaa "rig at: 
felge til ufri 
Handlere de¬ 
res Vahreun- 
der vilkaarlig 
Straf* 

Na ar. Triter* 
c(Ientfkabct 
ikke forfyner 
een eller an¬ 
den Havn til 
FornSdenhed 
med gode og: 
dygtige Kiob-t 
mands Vahra 
og det lovlig 
btfviifes , cn 
det forfalde« 
udi Penge- 
Straf 400 Rd* 
mindre ellen 
meere eften 
Sagens Be- 
fKaffenhed. 

Naar de til 
Landet hen*/ 
bringende 
Vahre paa 
Henreyfen u- 
di Skibet ta¬ 
ger Skade, el¬ 
ler de efter* 
liggende Val** 
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reey. for gode skal Indbyggerne ikke paabyrdes lame 
Vahre^kand VahreefterTaxtenat andtage, til hvil- 
anfees, isai kenEnde den nefteSyflelmand ved hver 
ikke ^paabyr- Havn bor tilligemed tvende af Dilir it:- 

des famme tetdertil aarligen paa Tinget udvalde 
•fter Taxten 0g Eedforne Mænd,faa fnart noget Skib 
atDe v8ahre ankommer, ftraxefterfee alle deri be- 
fom findes findende Vahre, og om nogle deribiant 
ska^fettes ca maatte findes bedervede og uforfvarli- 
ringere Taxt ge, da derpaa at lette en billig og ringe- 
paa. re Priis, end fien fedvanlige Taxt med- 

intereffent- forer, hvorved der Intercfient-Skabet 

daunderr^oo ftren^e!igen og under Et Hundrede 
Rdir. straf at Rigsdalers Straf forbydes, enten no- 
v'ahreførend 8et atfetgeforfaadanefterfyn er fkeed, 
deudiLandet eller de uforfvarlige befundne Vahre 
creefterfeet. fiijyere end efter den giordte Vurde¬ 

ring at afTætte; Skulle og nogen ©frig- 
heds Perfon her udi med nogen fee 
igiennem Fingre,bor hånd derfor uden 
ringefte Anfeelfe i nogen Maade have 
iit Embede forbrudt. 

12 

Kongens 
Jordebogs 
Indkomfter 
ogLandskyld 
med videre, 
skal indleve¬ 
res til den 
Havn udi 
hvis Diftridi 
Jorden ligger. 

Vores Jorde-Bogs Indkomfter og 
Landfityld , Skibs Abbatter og Mand- 
tals-Fific, SmoerLeyer, med andre vo¬ 
res Rettigheder og Reftantzerfital ind¬ 
leverestil den Havn, udi hvis Diftritft 
Jorden ligger og Baadene filKe, fom 
faaledes igien af Intereftent-Skabet til 

hvert 
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hver Aars 11 Decbr. tilligemed den A.ar- *°ra Ir‘ter«; 
lige udlovede Forpagtnings Summa, hver Aa« ir 
heri Kiobenhavn (kal betales, tilden Dcbr. tillige 

Priisfom forhen haver været,nemlig: 
For hver Sidppund Fifx 6 Rixdlr. ni cn betaler. 

Een Alen Vadmel »2$, Et par Hofer 
7 §. Een Tonde Lax 6 Rdlr. Een Ton¬ 
de Smof9Rdlr. EenTonde Tran 9Rdr. 
og det udi Danfice Croner; Hvad ellers 
Landficylden paa Weftmanoe angaar, 
da bevilge Viallernaadigft, at Vores Landskyido* 
Jordebogs vifte og u-vifte lndkomfter vcriades til 
med Skibs Abbatter og FifKerie paa skibet,Imod 
famme Øe, maae til Intereftent-Ska- aariig 'Afgift 
bet overlades, i folge af Vores Aller- *ooRdr-Cro- 
naadigfte Refolution af 26 April 1742 holde de 14 f)aa ligemaade, fomdettilforne de Is- *nv'ntarii 
andfke Intereflenter paa famme Havn bstiigsun^ 

forundt været haver,og det udi forom- 
meldteioAar, imod at de deraf Aar- 
ligen, til Vores Caffa erlægger Toe 
Hundrede Rigsdaler Croner, famt 
holder de ved denne Øe befindende 14 
Inventari Baade i vedborlig og for- 
fvarlig Stand. 

n- 
Saa maae(-py heller Interefienterne, 

uden fær Bevilling nogen Efterliggere Eftcriigge. 
om Vinteren lade efterligge, uden al- KamMeikk« 
leene paa Weftmanoe, hvor Efterlig- v*rc uden al¬ 

gerne, liigefom hidindtil har været weL^ 
B 2 Skik, 
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■ Der maae 
ey heller ud- 
levcresVahre 
til nogen Is- 
lænder om 
Vinteren at 
forhandle el¬ 
ler udprange 
under 1000 
Rdlr. Straf. 

Indbygger¬ 
ne maae ikke 
efter KiOb- 
mændenes 
affeglmg,aab- 
ne Societetets 
Huufeo2 der 

w* 

udtage Vahre, 
Penge eller 
PengesVærd, 
tiden tilftrek- 
kelig A arfa g 
og for Man¬ 
gel paaLivets 
Ophold, 

Paa hvad 
Maade Ind¬ 
byggerne udi 
hoyftnodven- 
dig Tilfælde, 
bor aabne 
Handels Hu¬ 
fen e. 

Skik,til Baadenes Udgiorfel med videre 
giores fornoden, hvorved det og frem- 
deeles forbliver; Ey heller tii nogen 
Islænder lade udlevere nogen Vahre, 
dennem om Vinteren at forhandle eller 
udprange under Et Tufinde Rdlr. 
Straf for hver Efterligger,'eller hver 
Islænder., de nogen Vahre betroer for 
fig at forhandle, faafom sligt ikkun for- 
aarfager Bondens Ruin , hvorfore Øv¬ 
righeden herover haver at holde aid 
faadan Misbrug at forekomme , deri¬ 
mod maae og ingen af Indbyggerne u- 
di Island efter Kiobmandens Affegling 
fra deres Hafner, værefig Geiftlig ef- 
!er Verdslig Øvrighed, ellernogen an¬ 
den underftaae fig ataabne eller aabne 
lade Societets tilhorende Huufe, og der 
udtage, eller udtage lade enten Vahre, 
Penge eller Penges Værd, under hvad 
Prætext det være kunde, medmindre 
laa fKeede, at Indbyggerne formedelft 
een eller anden tilftrækkelig Aarfag 
eller Skiibes Udeblivelfe nefte Aar, 
{kulle lide Mangel paa Livets Ophold, 
og ey anderledes kunde blive hi ulpne, 
i hvilket Tilfælde Indbyggerne haver 
forftattage etLov-SkikketTings* Vid¬ 
ne , om den nærværende Fornodenhed 
ogdernefl: fbge vores Amtmand eller 
Landfoged, og omdille er e altforlangt 

fra- 
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fraværende, da andre vores Betiente, 
for at overvære Aabnelfen, da de til fig 
tager 4re af de befte V ederhæfrigfte og 
Oprigtigfte Mænd i Diftri&et, fom ved 
rigrig VægtogMaal, eenhverlmNod- 
tdrfcighed fitulle levere, kunde da de 
trængende, hvis de i faa Maade bekom¬ 
mer , formaae ftraxen at betale, bor 
ernefnte Betiente, og de hannem ad¬ 
jungerede Mænd, Betalingen til fig 
annamme, og Kiobmændene der for 
RegenfKab fivare, hvis ikke, haver de 
ved Kiohmandens Andkomft, at til- 
ftille hannem Fortegnelfe paa alt hvis 
faaiedes er udleveret, og det faandye 
og rigtig, fom de det med hoyefte Eed 
bekræfte kandj Forfeer figr.ogen heri¬ 
mod da betaler den eller de Skyldige 
Fem Hundrede Rigsdaler Straf, 
tillige Deeiing imellem Societetet og 
Dif riffets Fattige, og derforuden be¬ 
taler alt hvis Kiobmanden af fine V alire 
favner, og heal Amtmanden ftrax (kaf¬ 
fe slige Straf-Boder fra de fxyldige ind- 
drefne, 

14. 
Intereflenterne maae ingen FifKer- 

Baadeholde udiLandet, ey hellerleye 
nogen af Land-Folket til ar fiske for 
dennem, ikkeheller maaede nedfette 
Lodder udi Stranden, Landfblket til 

B 5 Ska- 

Interefieri« 
terne maa in¬ 
gen Fiskebaa- 
de holde udi 
Landet. 
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Skade , men med deres eget Folk og 
Jouller, maaede mbehindret fifke u- 
di deresDiftrifl,hvor det ikke fkeerlnd- 
byggemetil Indpas. 

Kongens 
Betiente og 
andre iom cr- 
agtes forno¬ 
den tilLandet 
at henfende, 
fKal fores 
frem og tilba¬ 
ge foruden 
iiogcnVedcr- 
lag, desligc- 
fte Landets 
indbyggere 
fom ville her¬ 
hid rcyfe,dog 
bor de alle 
ielv forskaffe 
fig Under- 
Jioldning, og 
maa de ingen 
Yahretil eller 
fra Landet 
fore. 

Hvad Mi- 
neralicr og 
andre Rarite- 
ter fom udi 
Landet findes 
holdes Hans 
Maj elt til be¬ 
lle og med 
Skibene hid¬ 
føres. 

*5- 

De fom paa Vores Vegne at befale 
haver, være fig Amptmand, Foged 
eller andre fom Vi eragteAJlernaadigft 
fornoden til famme Land at henfende, 
fival Societetet være forpligtet at lade 
fore frem og tilbage foruden nogenVe- 
derlag, desligeftc og Landets Indbyg¬ 
gere , fom vi le her til Riiget hidrey fe, 
dog de enten VoresBetiente eller andre 
fom faaledes reyfe her imellem,b6r felv 
forfKaffederesUnderholdning,ogmaae 
de ingen Vahre til eller fraLandet fore, 
uden til deres egen Huusholdnings 
Fornodenhed , langt mindre nogen 
Handel derudi Landet drive, under 
famme Vahres Forbrydelfe, og den 
Straf , fom andre u - privilegerede 
Handlere ere underkaftede. 

16. 
Hvad Mineralier og andreRarite- 

ter, afFific, Fugle eller Dyr, fom der¬ 
udi Landetfindes, fkal Interefienfernes 
Betienfere, hvor det dennem forekom¬ 
mer, holde Os til hefte, og slige Ting 
med deres Skibe.lade hidfore, til vores 
Kong!, Refidentz-Stad Kiobenhavn. 

Lige* 
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Ligeledes bor Societetet ved deres Ski¬ 
be, hvisFalkeVi fra Island lader kom¬ 
me, aarligenuden nogen Betaling fri 
hidbringe, og ikke alleene til dennem 
fitafFegoedog beleylig Plads, men end 
og fornoden Rum, til det levende og 
slagred Qvæg, faavel fom Sakke med 
Hoeogandet, fom fædvanlig medføl¬ 
ger, og til Falkenes Underholdning 
og viidere Fornodenhed udfordres; 
Saa bor de ogfaa aarligenhen og tilba¬ 
ge bringe een Falconeer-Mefter og 
tvende Knegte, og dennem faavel paa 
Skibet, fom udi Island, mens de ere 
paa ReyfenfriKoft at forskaffe, hvil¬ 
ken Falconeer-Mefter og Knegte ny¬ 
deren billig Foring, dogat fammeik- 
keovergaar loSnipp. Fisk og 132de 
Tonder faitetTorsk. Det Skib, fom 
Falkene fKulle fore, bor Intereftent- 
ftcabet, faa beriids fra Island lade af- 
gaae, at famme i rette Tiide kunde 
andkomme, og Falkene igien vorde 
forfendt. 

17- 

Islænderne feal, fom meldt er, ey 
med nogen anden, hvem det og være 
maae, enten paa Landet, eller uden 
for Landet i Soen, Havner e'ler Fior- 
der, eljer nogen andenfteds være til¬ 
ladt at handle, kiobe eller felge, uden 

B 4 ale- 

2? 

Hvad Falke 
fom aarlig fra 
Landet hid¬ 
bringes , fkal 
udenBetaling 
overfores , 
med videre. 

Islænderne 
flcal ey med 
nogen anden 
handle, kiobe 
eller felgeend 
med Societe¬ 
tets Kiob- 
mænd, under 



24 Det Islandske 

Straf fom alkene med Societetets Kibbmænd og 
'hold«!1 Fuldmægtigery eller nogen Fisk af de- 

resBaade at felge, naarde med dennem 
ereudeat fiske, under Straf, Tom Tax¬ 
ien tilholder; Men om det hender fig, 
at et Srtib ikke kommer paa fin Havn i 
rette Tiide, eller Vahrene fom begier- 
tes, enten ikke vare at bekomme paa 
Hafnen, eller og telte vare faa gode, at 
Indbyggerne udibemeldteDiftri&der¬ 
med kunde være fornoyede , hvilke 
begge Deele InterefTentikabet, dogaf 
yderfte Evne fkal ftræbe at forekom¬ 
me, da maae Indbyggerne foge de an¬ 
dre nefthosliggendeHavnersBefeglere, 
og af dennem kiobe deres Nodtorft, og 

Syflelman- fical SyfTelmanden af yderfte Magt hol- 
wenftkalM y* ^er<?ver 5 at ingen Handel fxeer med 
SioideoverTt Fremmede, og ikke dolge nogen u- 
‘jngenHandel iovligHandel med Almuen under hans 
ffrcmmedef Beftillings Fortabelfe. Skulle hånd og 
«g ey heller felv herimod drive nogen u-loflig Han- 
felf drive no- <4el» da <;lral Itand Hprf’nrn/lpn va>rp nn. 

rer Sagens Befkaffenhed , hvoraf den 
halve Deel til Angiveren fkal være for¬ 
falden , og den anden halve Deel til So¬ 
cietetet. 

DeVahrefom Islænderne udiHaf- 
nens Kramfcoed indleverer, fkal være 

gode 
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gode og dygtige Kiobmand« Vahre, 
nemlig: Reen-u-kaften u-ma!rcg u- 
froflen Fifk, fom Bloed-Beenene ere 
vel affitaarne, tree Leed neden forNav- 
Jen, reen og klar Tran, gode Mands 
Hofer og Vanter, Hoferne en Siællands 
Alen lange, og deres Viide derefter, 
Vadmelet toe Islandfoe Alenbreed,og 
andre Vahre iligemaade gode ogdygti- 
ge, hvis Vahrene anderledes befindes, 
fxa! InterefTenternes Kiobmæd ey plig¬ 
tig væredennem at annamme, og el¬ 
lerstil Handelens Befordring fkal Ind- 
vaanerne udi Island vorde tilholden at 
forarbeyde deres UldenGoeds vel efter 
detafCammer-Collegio approberede 
Maalog Modell, og levere de4re Par¬ 
ter af deresEnkel-BaandsGods udi Ho¬ 
fer, og den 5te Part udi,Vanter, alt 
dygtigt og vel conditioneret og derfor 
betales efter Taxten. 

*9* 

Paa det SocietetetsKiobmænd ogBe- 
tientere ey udi Island over deres rette 
Tiid fical opholdes ogblive beliggende, 
Hg til Skade og Forfommelfe, da fkal 
Indbyggerne og Almuen paa Landet, 
pligtig være til Kiobtnændene, hvis 
de fxyldigbliver udi betimmeligTiid 
afbetale, nemlig: paa Fifker-Havner- 
ne, inden 20 Julii,og paaSlagter-Hav- 

B 5 nerne 

_5f 

Vahrenej 
fom Isisen der« 
ne leverer ^ 
ftal være go¬ 
de og dygtige 
Kiobmands 
Vahre, 

Til hvad 
Tiid Indbyg¬ 
gerne bor be¬ 
tale hvis de 
biir ftyldige, 
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\ 

\ 

Naar Iiiter- 
cflenterne 
haver nogen 
udi Island at 
tiltale , fkal 
iletfkee efter 
Lands Lor 
og Ret, 

Hans Majft. 
vil allernaa- 
digft handt- 
hæveog for- 
fvare Socie¬ 
tetet udiHan- 
delcn. 

Indbygger- 
neudiLandet 
tilladesat vel- 
ge lig hvilken 
Havn de her¬ 
efter beqvem 
meliglt vil og 
kand føgc , 
dog fkal lam- 
oftentligcntil 
kiende gives 
hvilken Havn 

nerne inden 22 Augufti, eller ogdet 
allerfeenefte 8te Dage efter fornefnte 
Termin. 

20. 
Naar Societetets Intereflentere eller 

nogen af deres Betiente nogen udi Is¬ 
land kand have at tiltale enten for 
Gieids Sag eller andet, da fical faadant 
fKee efter Lands Lov og Ræt, og ikke 
anderledes, ogdet uden lang og ubil¬ 
lig Ophold, hvormed øvrigheden u- 
di Landet, fkal have Indfeende, fom 
de agter at fvare, om nogen Klage- 
Maal der over paakommer. 

21. 
Ville Vi allernaadigft handthæve 

ogforfvare, dette privilegerede Soci¬ 
etet og deflen InterefTenter udi deres 
Handel, faa at dennem hverken af an¬ 
dre vores Underfaatter eller Fremme¬ 
de nogen Indpas fKee fkal. 

22. 
Ogi hvorvel Vi allernaadigft ville, 

at alle Havne, ligefom det hidindtil 
brugelig været haver, aarligen heref¬ 
ter borbefegles, ogat et vift Diftriét, 
fom tilforn, ved hver Havn feal forbli¬ 
ve , faa dog i Henfeende til, at Indbyg¬ 
gerne mange Steds derved heal være 
befværgede, at de ikke til den dennem 
nermefte og beqvemefteHavn ere hen¬ 

lagde , 
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lagde, hvilketog ftoer Difput, U-roe, 
Tiidog Penge fpilde imellem Indbyg¬ 
gerne og Kiobmændene fkal have før- 
aarfaget, tillades det Allernaadigft, li- 
gefom udi forrige Forpagtnings Aa- 
ringer fKeedt er, at Indbyggerne udi 
Landet maa velge hg, hvilken Havn 
de herefter beqvemmeligft vil og 
kand foge , dog fol famme efter 
offentlig giordte Advarfel ftrax til¬ 
kendegives, hvilken Havn de her¬ 
efter vil holde fig til, faavel til Diftric- 
ternes Faftfettelfe, fom og paa det at 
Societetets InterefTenter, der efter med 
Udreedningog Skiibs Befragtning fig 
kunde vide afrette. 

2;. 
EfterVores Hoyftfalige Hr. Faders 

Allernaadigfte Refolution, af 9 Febr. 
1721. bliver InterefTentficabet forbud- 
den ey nogen Islandfx Uld at udfore til 
fremmede Stæder, forend det Os Aller- 
underdanigftertilbudden, om Vi fam¬ 
me til vores Manufadurer kunde be 
hove. 

24. 
De fragaaendeForpagtere fkal faafnart 
fitee kand og uden Ophold,levere Soci¬ 
etetets Intereflenteieen rigtig og fpe- 
cialForklaring over deres paaHavnene 

ef- 

_37 

dc herefter 
vil holde åg 
til. 

Forbuden» 
ey nogen Is¬ 
lands Uld fil 
fremmede 
Stæder at ud¬ 
fore for end 
den HansMa- 
jeft. for ft er 
tilbuden. 

Detfragaa- 
ende og til¬ 
trædende 
Compagnie 
vedko mm ci- 
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ae. hv^de efteriiggende Gods, hvilket de udi So- 
andenmand cietetet tiltrædendelnfereflenter fitali- 
have at af- modtage efter den Priis, fom famme 
gidre. Vahre efter deres fandfærdige Regnin¬ 

ger og Boger, ere indkiobte for og med 
paagaaende Omkoftninger, og Fragt 
haver koftet dem der i Landet, undta¬ 
gen Iiorn-Vahrene, hvilke iHenfeen- 
de til den Forhud paa Prifen, hvorfo- 
re de ere indkiobte, ognuderpaa heri 
Stadenkandbefindes, fkalbetales, ef¬ 
ter Prifen, fom haver været de $defid- 
fte af de fragaaende Forpagteres, og 
det forfte af det tiltrædende Societets 
Forpagtnings Aar, hvilke 4re Aars 
Kiobfical fammenlægges, ogderefter 
for at fce begge Parter, faavel den fra¬ 
gaaende fom tiltrædende nogenleedes 
holden, andslaaes til f Part, imod alle 
4re A arsKiob,hvorefter Societetets In- 
tereflentere, famme Korn eller Meel- 
Vahre andtager, og skal faaledes være 
tiltænkt foreskrevne efterliggende 
Gods at betale udi 2de Terminer, faa- 
fom den iftetil xfte May eller forend 
Skiibene affegler Anno 1745- og den 
anden Termin eller fidfte halve Part, 
fom skal ftaa til Securite for Vahrenes 
Dygtighed,at betales til 1 May eller fo- 
rendSkiibene affegler 1744. Uigemaa- 
de beholder Societetets Intereftente- 

re 
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re de paa Havnerne befindende liiob- 
mandsHuufe og Inventarium efter den 
derpaa i Island indeværendeAar tagen¬ 
de Vurdering og fettende Priis, hvilke 
ligeledes til forefKrevne Terminer be¬ 
tales, og foraid Betalingen bliver det 
hele InrereflentfKabCantion.Men skul¬ 
le de tiltrædende Intereffentere ikke 
finde fameHule oglnventarium af Vær¬ 
di efter Taxeringen, og de efterliggen- 
deVahre ved Bonité,Tai og Vægt,lamt 
Maal, laa rigtig fom de dennem bliver 
anforr, og de derved finder fig fornær¬ 
met, da ftaaer det dennem frit for, ved 
Amptmanden eller den derved Seædet 
beskikkede øvrighed at lade udnævne 
gte ærlige forftandige , og u-villige 
Mænd,hvilke udi Syffelmandens Over- 
værelfe skal faaledes, fom de med en 
god Samvittighed vil bekræfte , vur¬ 
dere Huufene og Inventarierne farot 
taxere, hvad de efterliggende Vahre 
kand være mindre værd end de ere an¬ 
førte til, eller forringede udi Bonite¬ 
ten imod lovligKiobmands Vahre, og 
den derpaa fatte Priis, fom da udi den 
lidfte Termin af Betalingen skal kom¬ 
me til afslag, faa skal og de fratræden¬ 
de Forpagtere,indlevere til Societetets 
Intereffentere rigtig Reftance Roulle 
over deres udi Hafnernes Diftrifler u- 
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deftaaende Reftancer, af hvilke Re¬ 
ftancer , faa vidt deraf det fidfte Aar til 
vifteFolkerbetroedskal betales til ifte 
May 1743.iPart,ogdetovrige fom deraf 
ved Skibenes Andkomft vorder inddre¬ 
vet til den nte Decbr, neft efter j Hvad 
Hg de ovrige Reftancer angaaer, da 
skal Interffenterne i Societetet giore 
deres Flid, at famme inden 6 Ugers 
Forlob efter Skibenes Andkomft paa 
Havnen kand blive betalt, og hvis ikke 
det skeer, skal Kiobmanden , fom 
Hafnen befegler , ftrax give en Lifte 
til Syftelmanden med vedborlig Beviis 
derpaa, hvorefter Syftelmanden, li¬ 
den Ophold efter Allernaadigfte ud- 
gangne Forordning af 10de April 1702 
famme ved lovlig Adfærd, og paa de 
skyldiges Bekoftning hos de formuen- 
de skal indfoge, og hvis betales til 
Kiobmanden leveres, men over de u- 
fornauendes Gieid forhverver hånd ril 
en Rigtighed for fig paa de fragaaende 
Forpagteres Bekoftning lovlig Tings- 
Vidne, til Beviis at intet er at faaej 
Skulle ellers Societetets Kiobmænd 
forfomme Reftancerne faaledes ar ind¬ 
drive og ikke dermed lovlig omgaaes* 
at forskaffe Beviis for Misbetalingen, 
bordeatgiore fuldBetaling til 11 Dec. 
»74}• og hvis at Syftelmanden skulle 

fin- 
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findes uvillig herudi, ftraffes hånd efter 
forberorte Forordning. 

25. 
For den efterftaaende Fisk eller an¬ 

dre Islandske Vahre, faavidt for gode 
Kidbmands Vahre, kand andtages, 
nyder de fragaaende Forpagtere af So¬ 
cietetets Intereftenter billig Betaling 
faaledes. fomdebeftkundeeenesom, 
men hvis de ikke skulle kunde foreenes 
bor Societetet fore famme efterftaaen¬ 
de Fisk, for de fragaaende Forpagtere 
for lamme Fragt, fom de for Aaret 
174;. betinger for fit eget, dogatdet 
ey overgaaer i Part af et Skibs Lading, 

26. 
Og ligefom Intereftent-Skabet nu 

efter foregaaende 24 Poft, skal fornoye 
og af betale de fratrædende Intereflen- 
tere deres udilsland efterliggende Vah¬ 
re, Huufe Inventarier og Reftancer, 
faa skal og Efterkommerne, omlnter- 
efentskabet skulle ophore, betale til 
Societets Intereftenter naar de fratræ¬ 
der Handelen, forbemeldte Huufe, In¬ 
ventarium, efterliggende Gods , og 
Reftancer, paa famme Maade , fom 
næft foregaaende 24 Poft tilholder 
og forklarer. 

27. 

Med forreskrevne Conditioner og 
. Vil- 

Ligeledes det 
fragaende 
og tiltræden¬ 
de Coinpag. 
vedkom¬ 
mende* 

Paa Tamme 
Maade Tom 
nu det forrige 
Compagnie 
aftræder, fkal 
ognu væren¬ 
de Intereffent 
fkab af Efter¬ 
kommerne 
forn6ycs,om 
det fku 11c op. 
hore, 
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Societetet 
maae bruge 
denne Han¬ 
del udi io Aar 
imod 16100 
Rdr, Croner 
fom betales- 
FverAars 11 
I>cbr. famt 
Falkene uden 
Betaling at 
.hidbringe , 
og det uden 
nogen Befri- 
elfe for Mis« 
fangft af Fi¬ 
ltede , For- 
hindringaflis 
famt om 
Qvægetfkul- 
le bortdoe , 
eller i andre 
Maader, und¬ 
tagen om 
Kriig fkulle 
indfalde, og 
Skiibc af Fj¬ 
enden blev 
borttagen el¬ 
ler ruineret , 
da efter Sa¬ 
gens Befkaf- 
fenhed udi 
Forpagtnin¬ 
gen kand ven 
tes Modera« 
tion. 

Udi Kriigs 
TiiderforJik- 
res om Con- 

y°z- 

Vilkaar maae Societetets Intereflenter© 
bruge denne Handel udi 10 Aar afregne 
fra Nye Aar.j743.til Aarsdagen 1755. 
imod den deraf udlovedeForpagtnings 
Afgift 16100 Rdlr. Croner, famt Vores 
Falke uden nogen videre Betaling aar- 
ligen fra Holmens Hafn at hidbringe, 
hvilke Sexten TufindeEt Hundrede 
RigsdalerSocietetet til hver Aars 11 Dc. 
udi Vores Zahl-Cammer promte udi 
Danske Croner skal erlægge, og det 
uden nogen Befrielfe enten for Mis- 
fangft af Fiskerie, ved den Grond- 
landskelifesForhindring, eller Vand¬ 
held med Qyægets Borrdod, eller i an¬ 
dre Maader, undtagen om Kriig skulle 
indfalde, at deres Skibe afFienden blev 
borttagen , eller ruineret og sligt nok- 
fom bliver beviisligt giordt, da Inte- 
reftentskabet, fom Ulykken ifaamaa- 
de treffer,fig Moderation i Forpagtnin¬ 
gen efter SagensBeskaffenhed kand ha¬ 
ve at forvente, Vi ville og allernaadigft 
have Interefiæntskabet forfikkret at 
derfom Kriig skulle paakomme, deres 
SkiibedamedConvoy tilog fralsland 
iretteTiide i Maymaaned skal vorde 
forfiunet, til hvilken Tiid de da ogskal 
være færdig, eller betale Omkoftnin- 
gerneom Convoyen fig længere efter 
dennem maatte opholde, overalt skal 

de c 
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det heele Societets Intereflentere een 
for alle og alle for een være OsSuffifant 
og Skadeslos Caution. faavel for Hau- 
nernes providering, fom iforberorte 
O&royens iodePoft er meldt, fomog 
forden aarlige Afgift og Forpagtnings 
Summa, fampt hvis de af Vores Jorde- 
bogs Indkomfter i Island have annam- 
rnet, og efter den 12 Poft ficyldige ere 
at fvare. Derimod fcal Intereflentfica- 
bethosden eller deafSccietetetsInter- 
effentere, fom ikke for fig felv kand el¬ 
ler vil fvare, udi de fxyldiges Midler 
ogEfte&er, faa vidt fom til denne Is- 
landfce Handel henhorer , nyde farn- 
me Forfikring og Ret, fom Vi felv ef¬ 
ter Vores Allernaadigfte Forordnin¬ 
ger, for Vores Fordringer bor have, 
laa atHoved-Mændene ikke maae pant- 
fette fine udi Interefientlkabs Handelen 
havende Effe&er og Portioner væren¬ 
de fig u-forhandlede eller tilkiobte 
Vahre, Inventarium og Handels-Huu- 
fene eller Reftancer i Landet, mens 
famme at være og forblive u-forpand- 
tet, til Intereflent-Ikabets Skadeslos 
Sikkerhed, dog at det ftrax til alles Ef¬ 
terretning, bliver offentlig bekiendt- 
giordt, faadan pantfetning, herefter 
at være-forbudden og u-gyldig. Og 
fom Interefienterne udi Societetet Os 

C faa- 

Det heele 
Intereflent- 
fkab, een for 
alle og alle for 
een, fkalvæ* 
re fuffisant og 
fkad eslos 
Caution fax 
vel her for 
Landets Pro¬ 
videring, fora 
og for For« 
pagtnings 
Summen 
med videre« 

Inter effen- 
terne maae 
ikke pantfet- 
te deres iHan 
delen haven¬ 
de Portioner, 
men famme 
at være og 
forblive u* 
forpantet til 
Intereffent- 
ficabets Ska* 
desløfe Sik¬ 
kerhed; dog 
at det ftrax til 
alles Efterret¬ 
ning bliver 
offentlig be-' 
kiendtgiort,J 
faadan Pant- 
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retningheref. faaledes baade tor Vores Aarlige Afgift 
forbudden*1C °d Landets forfvarlige providering 

haver forfikret, og fig til Os forpligtet; 
Ingenmaa Saa maae ingen uden deres Viilie og 

SodetetetUi- Samtykke udi Handelen eller Societe* 
mod intcres- te,t med dennem indlades. Hvad Inter- 
fentemesVii; etternerne udi Societetet viidere kand 
lc' finde fornoden tildenneHandels-FIoer 

Hvad in- og Confervation og detgemeene Befte 
tcresienteme al lerunderdanigft for Os atfogeogan- 
forniden"td drage, vilVia lernaadigft efter deflen 
Handelens billig BefitafFenhed, fee befordret og 
Flor og Befte bevilget; Saa tillader Vi og Allernaa- 
nigft'V'an- digit,atSocietetets Intereflenter,faadan 
drage, vil Convenrion, fom de for Handelens 
^i\er Ueffen Opkomft og deres egen Befte fornoden 
billigeBefraf- eragte, faa længe derudi intet findes 
befordret o* imod Vores Lov og Forord- 
bevilget. °° ninger, og den dennem Allernaadigft: 

meddeelteO&roye imellem fig indby r- 
interesfen- des opretter, og efter forefaldende 

imellem*alig Omftændigheder forandres, hvilken 
indbyrdes ° Foreening naar denaffamtliglnteres- 
faadan Con. fenterne er famtykket og underftcrevet 
oprene, fom utal være ligefaa gyldig, og af famme 
detii Hande- Kraft anfees, fom den af Os Allernaa- 
og deres egen digit var confirmeret 5 Thi forbyde Vi 
Beiie fomo- alle og eenhver være fig Vores egne 
den eragte. indbyggere eller Fremmede og Ud- 

landfke fornevnte forhen Specificerede 
lnterefleoter i Societetet og hvem de 

ellers 
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ellers herefter med fig maatte indtage 
ellerderes Arvinger, fomfaaledes ere 
privilegerede, nogen Hinder, For- 
fang eller Indpas , udi denne deres 
Handel og Trafique i nogen Maadeat 
giore. Under vor Hyideftog Naade. 

Givet paa Hirfchholms Slot 
den 13 Julii 1741. 

Under vorKongl. Haand ogSeigl 

(L S.) Chriftian R. 
O&roye 

for 
Berckentin, Tott, Adzleu» 

Det Islandske Societet 
eller Intercffentskab paa dito 
Lands Befegling i io Aar 

imod Afgift Aarlig 

16100 Rdir, Croner. 

tf 
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